Formulário de consentimento de segurança do campus

Observe que iTTTi Vancouver está comprometida com a segurança e o bem-estar dos
funcionários e alunos da nossa escola. Também cumprindo as exigencias da Ordem
Provincial de Saúde e por nossa associação de credenciamento a seguir as diretrizes a
seguir. Sendo estes não são opcionais, e sim são obrigatórios:
Assina-lar ao lado de cada regra abaixo para garantir um ambiente escolar seguro. Observe
que todos os alunos devem ter um seguro de saúde válido.

 Usar a máscara o tempo todo no campus
 Desinfectar e lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos após entrar no
campus
 Por favor, concordar com que, ao entrar no campus, estara sujeito a um exame de saúde e
se tiver algum sintoma observável do COVID-19, como espirros, tosse, febre, me será
negada a admissão no campus e será necessário voltar para casa. Não terei permissão para
retornar ao campus até que um profissional médico confirme que estou livre desses
sintomas e / ou que estou sujeito a auto-isolamento ou quarentena por um período de 14
dias ou que testei negativo para COVID-19 e possa produzir evidências de tal.
 Manter a regra da distância social de 2 metros em todas as áreas, incluindo a sala de aula,
as áreas comuns e o movimento no campus
 Siguir as placas de sinalizacao nas paredes em relação ao fluxo de direção e ocupação da
sala.
 Não mais que 2 pessoas no banheiro ao mesmo tempo

Assinatura do aluno:

Data:

___________________
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